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PGBM PLATFORM GEHANDICAPTENBELEID MAASTRICHT + 
STICHTING KOMPAS NEDERLAND=

STICHTING SAMEN ONBEPERKT

Diagnostiek 
zonder wachten
 

Annadal complex
Brouwersweg 100  
6216 EG  Maastricht Maastricht

Röntgenonderzoek / Echografie / Mammografie 
Botdichtheidmeting (DEXA) / Neurologie / ECG 
Laboratorium onderzoek / Gynaecologie / Pijnpoli 
Groeipoli voor kinderen / CBR rijbewijskeuringen
Uitstrijkjes Bevolkingsonderzoek
Maag- en darmonderzoeken / 

Openingstijden ma t/m vr 7.30 tot 16.30 uur

•  ALLE ONDERZOEKEN VERGOED 

DOOR ZORGVERZEKERAAR
•  ZEER KORTE WACHTTIJDEN
•  EFFICIËNTE BEHANDELWIJZE 

 EN GOEDE ZORG
•  BEHANDELINGEN DOOR ERVAREN 

 MEDISCH SPECIALISTEN

t (043) 329 20 00
maastricht@dcklinieken.nl  
www.dcklinieken.nl

Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg  
Becanusstraat 13B12 | 6216 BX  Maastricht   
T 043 36 19 880 | F 043 35 60 333 | 
www.ergotherapiepraktijk.nl   

Ergotherapie is verzekerde zorg (m.u.v. Eigen Risico) voor 10 uur per jaar.  
Uw huisarts of specialist kan u verwijzen.  
Wilt u de hulp van een ergotherapeut inschakelen?  
Het team van Ergotherapiepraktijk Zuid-Limburg staat graag voor u klaar.  

 

Zelf actief meedoen?      
Met EZL … lukt het wél ! 
 
De gewone dagelijkse dingen, je staat er meestal  
niet bij stil. Behalve als ze je gaan hinderen omdat  
je een handicap hebt of ouder wordt.  Gewoon  
deelnemen aan het leven, jezelf kunnen verzorgen, 
je eigen boodschappen doen of met vrienden erop  
uitgaan. De ergotherapeuten van Ergotherapiepraktijk 
Zuid-Limburg (EZL) kunnen hierbij een oplossing bieden.  

 
Het team van EZL heeft therapeuten die gespecialiseerd  
zijn in het werken met kinderen en jongeren of in het  
werken met volwassenen. EZL heeft inmiddels meer dan  
10 jaar ervaring in het adviseren, begeleiden en  
behandelen van mensen in de thuissituatie. Het gaat  
ons niet om de ziekte – al hebben we daar veel kennis over – maar om de mens achter de ziekte en de beperking 
die ieder voor zich ervaart. Dit vraagt om unieke oplossingen in de eigen omgeving. 
 
         EZL biedt onder meer 
        - individuele training: eenhandig werken, scootmobieltraining, leren plannen 
        - cursussen:  ‘Straks schrijven met plezier’;  

‘Reuma in eigen hand’;  
‘Omgaan  met chronische vermoeidheid’;  

          ‘Anders leren’ bij beginnende geheugenproblemen  
- voor bedrijven of mantelzorgers: tilcursus; tijdsmanagement; werkplekadvies 
- advies: begeleiding en bemiddeling bij voorzieningen 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Om als vrijwillige belangenorganisatie ons werk goed te doen 

voor u, willen we graag uw wensen en behoeften weten. We 

willen u daarom vragen om deel te nemen aan onderzoek. 

Dit onderzoek zal door stagiaires van de opleiding ergotherapie 

worden uitgevoerd. U kunt dan kiezen om dit op ons kantoor 

te doen, via de telefoon, via een schriftelijke vragenlijst per mail 

of bij u thuis. Ze zullen u vragen stellen over uw wensen en/of 

behoeften. Wij gaan dan als PGBM en Kompas proberen aan uw 

wensen en eisen te gaan voldoen in de toekomst. 

Bedankt voor uw medewerking.
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IN HET NIEUWS: MELDPUNT

Graag willen we ons Meldpunt onder uw 

aandacht brengen. 

Het meldpunt is er om ondersteuning te bieden bij uw vragen 

klachten/knelpunten die een gevolg zijn van uw beperking en 

alles te maken hebben met het kunnen meedoen.  

Sinds 1 januari 2015 werken PGBM en Kompas samen en hebben 

we een kantoor in het AC de Jeker van Radar. 

Het meldpunt is bereikbaar via de mail of de telefoon. 

Ook kan er op maandag tussen 10-16 uur een bezoek worden 

gebracht aan ons kantoor. 

Alleen in de schoolvakanties zijn we beperkt open. 

Voor de meer informatie kunt u ook op onze websites kijken.

Omdat we gaan samenwerken, zijn we ook bezig met het 

samenvoegen van de adressen van PGBM en Kompas. U bent 

deelnemer van 1 of beide organisaties. Van veel deelnemers 

hebben we geen telefoonnummer en/of mailadres. Onze vraag is 

om deze gegevens aan ons meldpunt door te geven. We kunnen 

dan informatie mailen en dit bespaart ons kosten. Als u wel alle 

informatie via de post wilt blijven ontvangen, mag u dit laten 

weten. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het blad INZICHT. Geef 

dan svp je naam, woonadres, telefoonnummer, mailadres en

activiteit door waaraan u deelneemt.

 Adresgegevens

 Behoeftepeiling

Bezoekadres: AC de Jeker, Athoslaan 12a, Maastricht

Telefoon Meldpunt 06-83824685 | Telefoon secretariaat 043-3110123

Email Meldpunt: meldpunt.pgbmenkompas@gmail.com

Websites: www.kompasnederland.nl en www.pgbm.nl

2015, het jaar van de verandering in de 

Jeugdzorg, WMO en Participatie. Twee 

nieuwe wetten namelijk  de Jeugdzorg en 

Participatie, en een gewijzigde, de WMO, 

zorgen niet alleen voor veel kopzorgen bij

diverse gemeentes maar ook voor de mensen

die er gebruik van maken. 

2015 het jaar van de nieuwe PGB’s 

uitbetalingen via de SVB. De problemen 

over de uitbetaling zijn al breed in de media 

uitgemeten.

2015 april de eerste InZicht  van het jaar. 

De makers van InZicht hebben hun 

Wil t u op de hoogte blijven van het 

nieuws en activiteiten van Stichting 

Kompas/PGBM die in de maanden 

gebeuren dat InZicht niet verschijnt?

Abonneer u dan op onze digitale 

Nieuwsbrief. 

U blijft op de hoogte. Stichting Kompas/

PGBM zullen uw adres nooit gebruiken 

voor commerciële doeleinden en 

verkopen aan derden.

Om nog meer mogelijkheden te hebben 

om u te bereiken zouden we graag uw 

telefoonnummer noteren. Laat ons dan 

ook even weten of u het blad InZicht op 

papier wil blijven ontvangen of net zo lief 

digitaal - dus per e-mail. 

Uw e-mail adres en telefoonnummer kunt 

u mailen naar: secretariaat@pgbm.nl.

Dank voor uw aanmelding.

VAN DE REACTIE DIGI NIEUWSBRIEF 
ONTVANGEN?

kopzorgjesom dit exemplaar te maken 

op de juiste manier ingezet waardoor hun 

hoofdpijn is verdwenen.

Deze editie van InZicht  gaat niet alleen over 

kopzorgen maar ook om deze te vergeten 

door bewegen op muziek of  lekker culinaire 

bezig te zijn en waar u aan kunt deelnemen 

of u nu in Eijsden of Timboektoe woont. 

Weg met die kopzorgen.

2015 wordt ook een spannend jaar voor 

InZicht. Nu halen de makers zich wel 

kopzorgen op hun dak want zij willen een 

totaal nieuw blad maken. Een blad dat anno 

2015 is en Kracht uitstraalt.

Gelukkig gaat dit niet ten koste van de 

Eigen Kracht van de lezers.

2015 Spannend!

Veel leesplezier,

Jos Vandewall

05

Maastricht en zijn omgeving is toch zo mooi. Als 

rijder van een scootmobiel en als auteur vind ik dat

ik een bijdrage moet leveren om info te maken voor

alle scootmobielers van onze stad. Mooie plekjes 

en verhalen hierover, mooie routes vertellend 

maken. 

Tochten en toeren wilt u toch graag ervaren. Maar waar is de weg 

goed berijdbaar. En waar zijn mooie plekjes bereikbaar. Moet 

er geen plek zijn om de scootmobiel op te laden. Ja en dan de 

interne mens die heeft ook wel behoefte aan aanvulling, 

Aan een gunstige prijs een consumptie krijgen. Of een broodje. 

Dat te weten komen. Daar gaan we aan werken.

Deze rubriek is er voor jullie.

Nu dan een voorbeeld.

We gaan beginnen in de binnenstad en gaan over de nuij brok de 

via Franciscus Romanusweg naar de Borghaarderweg. 

De brug van het Julianakanaal brengt ons dan naar de stuw van 

Borgharen. We blijven dan langs de Maas rijden langs het kasteel 

van Borgharen. Vervolgen de weg tot het kapeltje van Itteren 

volgen. In Itteren kunnen we diverse mogelijkheden bezoeken. 

Diverse Maasplassen. Voelwammes en de Emmausstichting. 

Via de Itterse  Brug kan men langs de Mooie boerderij Hamers 

tussen de fruitboomgaarden naar de buurtschap Weert. Hier ligt 

een leuk Café Hoofs. Vanaf deze plek is het niet ver om naar het 

mooie kasteel Vaeshartelt te rijden. De tuinen en bossen zijn de 

moeite waard. Evenals de vijvers.

Vanaf Vaeshartelt loopt een prachtige bomenlaan. Deze komt uit 

bij het nieuwe Station Maastricht Noord. Op korte afstand hiervan 

ligt huize Marienwaard en Dokter Poelsoord. Aan de andere zijde 

van het Station ligt het schitterend gerenoveerde kasteel Jeruzalem.

Op korte afstand ziet men kasteel Bethlehem met de Hogere 

Hotelschool. De tuinen en vijvers zijn de moeitewaard. De flora en 

fauna hier zijn een bezoek waard. Zelfs de ijsvogel komt er voor.

Vanaf kasteel Bethlehem met een prima Restaurant is het een 

korte afstand naar de hoeve Rome.

Via de buurt Limmel komtmen bij de onlangs geopende 

Spoortunnel. Deze ziet er mooi uit en komt uit bij Huize Kanjel. 

Van daaruit volgt men in noordelijke richting de meersenerweg.

Voordat men weer bij het Station Maastricht noord is kan men 

via een fietspad tegenover een nieuw aangelegde brug de wijk 

Nazareth ingaan aan de noordzijde. 

De natuurlijke infrastructuur zal aanspreken. Men komt bij de 

nieuw aangelegde fiets en voetgangersbrug. 

Deze is gemakkellijk berijdbaar. Men gaat over de A2 en 

men komt bij de Geusselt. Van daaruit is via Scharn of Witte 

Vrouwenveld de binnenstad te bereiken.   

John Storms

Pasen het christelijke feest waarin wordt herdacht......

de wederopstanding van Jezus vraagt ons aller aandacht

Het geloof overdenken in de geest van het verleden

voor de toekomst kan alleen maar worden gebeden.

maar Pasen is ook het feest van de paaseieren,

en tevens de dag dat de kerkklokken weer beieren.

Op eerste Paasdag het machtige geluid uit de kerktoren

steeds die mooie klank van de klokken opnieuw te horen.

“Grameer”,  de oudste klok van Maastricht

Haar sonore geluid wordt vermeld in ieder gedicht

Ook in de omliggende parochies doen de klokken hun best

de eerste zonnestralen doen dan ‘s morgens de rest

Het Paasfeest in al zijn glorie en vol traditie ieder jaar

dan zijn we met de winter weer helemaal klaar

de eerste processies trekken er weer op uit

harmonieën en fanfares met hun meest ingetogen geluid

mensen langs de kant, dik in de rij

knielen devoot, het heilig sacrament komt voorbij

het is weer tijd om optimistisch te zijn

de donkere dagen zijn voorbij, dus weg met het sjagrijn

Na 40 dagen van vastentijd,

wordt nú de lente  voorbereid

Tekst : Ad Frijns

SCOOTMOBIELTJES DOOR 
JAN IN DE WIND

GEDICHT: PASEN



daar gelukkiger van wordt, is er nog een 

belangrijke reden. “Er blijft meer geld en 

energie over voor diegenen die echt niet 

mee kunnen. Daar moeten we optimaal 

voor zorgen. Als iedereen dat doet wonen 

wij in een paradijs, want er is zoveel 

geld. De bezuinigingen zijn in die zin een 

zegen.”

Simpel

Ze wil niet op de voorgrond staan en 

het maakt haar niets uit om met behulp 

van een andere partij iets gedaan te 

krijgen die dan alle credits krijgt. “Dat kan 

mij niets schelen, als het maar gedaan 

wordt.” Ze heeft het vaak gezegd: maak 

de dingen niet zo moeilijk en doe het 

gewoon. “Als ik mijn huishouden deed op 

de wijze van de overheid, dan kreeg ik 

nooit de ramen gelapt. Nee, er moet eerst 

een draagvlak komen, dan een notitie, 

dan  vergaderen, er komt uiteindelijk een 

verordening en als die klaar is dan is er 

nog geen raam gelapt.” Om haar woorden 

te onderstrepen wijst ze naar de tekst op 

een gele stoel: “Het klinkt simpel en dat is 

het ook.”
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“Kijk, de ondertunneling van de A2 

moet ook gebeuren, maar daar ligt 

mijn hart niet. Ik wil dichtbij de mensen 

zijn, ook vakinhoudelijk.” Vandaar dat 

Genoveef Leers-Poelmans de overstap 

heeft gemaakt van de Provincie naar 

de gemeenteraad. Dat was meer beleid 

op afstand. Al ging ze als statenlid wel 

vaak op werkbezoek. “Dan kwam ik zoals 

nu hier in Resto VanHarte en zie met 

eigen ogen hoe mooi de mensen het 

hebben ingericht. Op je kantoor of in een 

vergaderzaal voel je zoiets niet.”

Genoveef Leers wil iets betekenen voor 

de mensen. 

Voor iedereen, benadrukt zij. Toch is zij 

met name betrokken bij organisaties voor 

kwetsbare mensen. “Zij hebben extra 

aandacht nodig, ik heb de mogelijkheden 

hen te helpen om mee te doen. Ik zie 

dat niet als een politieke opdracht. We 

moeten allemaal voor onszelf zorgen en 

samen voor degenen die dat niet (meer) 

zelf kunnen.”

Kleine moeite

Er zit geen grote gedachte achter

haar betrokkenheid, zegt ze. “Ik heb er 

geen bewuste bedoeling mee. Dat was 

ook toen ik burgemeestersvrouw was. 

Een kleine moeite voor mij is voor een 

ander misschien een grote hulp.” 

Ze weet niet echt hoe het zo gekomen 

is. Het is misschien omdat ze een 

gehandicapte oom had of onderwijzeres 

is geweest. “Als kind ging ik al met mijn 

tante voor het Rode Kruis collecteren 

en mocht ik vlaggetjes opspelden. Het is 

vanzelfsprekend, nee geen plicht, dat is 

een te zwaar woord.”

Ze lacht als ze vertelt dat ze bepaald 

niet stond te trappelen om in de politiek 

te gaan. Er waren geen redenen meer 

om ‘nee’ te zeggen. Ze heeft maar één 

doel voor ogen: het helpen van sociaal 

zwakkeren. “Ik heb geen politieke ambitie 

en ben wars van spelletjes. Ik zag bij mijn 

man hoeveel narigheid dit kan opleveren. 

Politiek is voor mij een middel om hulp te 

bieden.”

Zelf doen

Als raadslid zet zij zich onder andere in 

om mensen zo lang mogelijk zelfstandig 

te laten zijn. Ze staat volledig achter de 

participatiegedachte. Van zelfredzaam 

zijn wordt een mens gelukkiger. 

Genoveef: “Haal het beste uit jezelf. Wat 

je zelf kunt moet je zelf doen, dat geldt 

voor iedereen.” Vrijwillligerswerk en 

mantelzorg zijn cruciaal, erkent ze. Die 

mensen verdienen alle steun. Maar dat 

is volgens haar altijd zo geweest. “Je 

doet je man of vrouw niet weg omdat 

het lastig wordt. Dat gebeurt alleen in 

uiterste nood.”

Een ander punt waarop zij attendeert is 

de toegankelijkheid van gebouwen en 

bijvoorbeeld ook websites. “Ik blijf er 

continu op hameren: denk eraan dat er 

mensen zijn die geen toetsenbord kunnen 

bedienen. En straks gaan we allemaal 

met rollators lopen. Pas de toegang van 

gebouwen hierop aan.”

Paradijs

Er is volgens Genoveef nog geen reden 

tot ongerustheid over de decentralisatie 

van de zorg. “Beleidsmatig is het goed 

verlopen. Nu moet de transformatie 

nog worden gerealiseerd. De pgb-

uitkeringen waren een probleem, maar 

dat is grotendee opgelost. Het is een 

gigantische operatie. We moeten 

accepteren dat alles niet meteen perfect 

gaat.. Dat was ook al bij het oude 

systeem het geval. Als het voor een 8 

lukt, is dat al best goed.” 

Uiteindelijk moet er een cultuuromslag 

in het denken komen. “Het was goed 

bedoeld, maar we hebben mensen te 

afhankelijk gemaakt. Wie voor zichzelf 

kan zorgen moet dat - ook al is het maar 

voor een deel - zelf doen. Dat moeten 

we allemaal opnieuw leren, ook de 

hulpverleners.” Behalve dat een mens 

 Kleine moeite

 Zelf doen

 Simpel

 Paradijs
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Genoveef Leers-Poelmans, 

CDA-gemeente-raadslid 

in Maastricht en bijna 

provinciaal statenlid af, is tot 

haar eigen verbazing in de 

politiek beland. Ze doet het 

om maar één reden: sociaal 

zwakkeren steunen. In de 

zorg is een cultuuromslag 

nodig naar meer zelfred-

zaamheid. En beleid wordt 

vaak onnodig vaak

ingewikkeld gemaakt. 

IK BEN WARS 
VAN POLITIEK 
BEDRIJVEN
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“Doe de 
dingen nou 
gewoon 
eens.”
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VERDIEN UW ZORGKOSTEN TERUG 
VIA UW BELASTINGAANGIFTE!

Zoekt u hulp bij het invullen van de belastingaangifte over 2014?

Dan bieden de website meerkosten.nl en de brochure 

Belastingvoordeel 2014 van Ieder(in) u de helpende hand. 

De website is al een tijdje live. Maar we stellen nu ook een 

digitale brochure met alle informatie beschikbaar. U kunt deze 

downloaden van onze website en zelf uitprinten.

Voor mensen met hoge zorgkosten zijn meerkosten.nl en de 

belastingbrochure praktische handleidingen bij de aangifte 

inkomstenbelasting over het jaar 2014, die vóór 1 mei ingediend moet zijn bij 

de Belastingdienst.

Nieuw

Nieuw op de website en in de belastingbrochure is informatie over 

de extra inkomensondersteuning die gemeenten geven. De landelijke 

tegemoetkomingen, Wtcg en Compensatie eigen risico (Cer), voor mensen 

met een beperking en chronisch zieken zijn namelijk verdwenen. De financiële 

ondersteuning van deze groep mensen is nu in handen van de gemeenten.

  

Met behulp van website en de belastingbrochure kunt u honderden euro’s 

terugverdienen. De aftrek geldt voor zogenaamde ‘specifieke zorgkosten’, 

zoals medische hulp, voorgeschreven medicijnen, dieet op doktersadvies en 

vervoer van en naar het ziekenhuis.

In begrijpelijke taal geven de website en de brochure uitleg over het invullen 

van de belastingaangifte 2014. Rekenvoorbeelden verduidelijken hoe 

gemaakte kosten terug te verdienen zijn.

Hieronder kunt u de Belastinggids downloaden. Er is een pdf- en een 

word-versie beschikbaar. Mocht het downloaden niet lukken dan is een 

printversie op te vragen (€4,60) bij het secretariaat, via 030-720 00 00 

of bestellijn@iederin.nl

 

Ga naar de website meerkosten.nl

Downloads > Download digitale Belastinggids

https://iederin.nl/downloads/dl.php?l=605_Belastinggids_Broch_

Belastingvoordeel_2014_def_versie.pdf

Door: Iederin

 Nieuw

 Geld terugverdienen

 Begrijpelijk en laagdrempelig

 Downloaden Belastinggids

NIEUWE ZORGPLAN SCHIPPERS IS 
BETER MAAR NOG NIET GOED

Het nieuwe zorgplan van minister Schippers zal toch aan het

parlement worden voorgelegd. Dat heeft ze gisteren toegezegd

aan de Kamer. Dit is maar goed ook, want er zitten duidelijke 

verbeteringen in het plan maar het roept ook nog veel vragen op.

Haar eerdere zorgplan was controversieel omdat de vrije artsenkeuze werd 

beperkt. Nu gooit ze het over een andere boeg. Er komen polissen met een 

lager eigen risico als er gebruik wordt gemaakt van door de verzekeraar 

gecontracteerde hulpverleners. Deze polis is voor grootverbruikers van zorg, 

zoals chronisch zieken, financieel aantrekkelijk volgens Schippers.

Dat klinkt mooier dan het is. Want de keerzijde is, dat ook deze polis de vrije

artsenkeuze beperkt. Mensen met een chronische ziekte hebben vaak heel 

specifieke zorg nodig, die niet iedere zorgverlener kan bieden. De kans bestaat

dat ze uit geldgebrek - velen hebben een laag inkomen - toch kiezen voor de 

polis met een lager eigen risico. Het gevolg kan zijn dat zij minder passende 

zorg krijgen of juist veel duurder uit zijn wanneer zij toch naar andere zorg-

verleners moeten uitwijken. Schippers moet hierover  snel opheldering geven.

De minister wil het voor verzekeraars aantrekkelijker maken om chronisch

zieken te gaan verzekeren. Ze gaat onderzoek laten doen of verevenings-

systeem hiervoor moet worden aangepast. Dit is goed nieuws! Want het 

vereveningssysteem – waarmee verzekeraars worden gecompenseerd voor dure

klanten  - werkt op het moment niet goed. Dus proberen verzekeraars vooral 

jonge, gezonde mensen binnen te halen. Daarmee komt de solidariteit in gevaar.

Kwaliteit

De minister wil dat verzekeraars veel meer op kwaliteit gaan inkopen. Op die

manier kan er volgens haar veel geld worden bespaard. Dat is ook zo. 

Maar het is een gemiste kans dat ze daarbij vooral mikt op het gebruik van

kwaliteitsrichtlijnen. Het is belangrijk dat er ook wordt gekeken naar ervaringen

van cliënten en hun tevredenheid over de uitkomsten van zorg. Daarbij moet 

worden bedacht, dat richtlijnen uitgaan van gemiddelden. De gemiddelde 

oplossing is echter lang niet altijd passend voor  een specifieke patiënt of 

patiëntengroep. Met andere woorden: maatwerk is een kwaliteitskenmerk dat 

moet worden meegenomen bij de inkoop van zorg.

Kamerbehandeling

Minister Schippers zal het plan nog verder uitwerken voor het aan de Kamer 

wordt voorgelegd. Ook is het CPB gevraagd de koopkrachteffecten van het 

plan in beeld te brengen. Met dit onderzoek kan naar verwachting rond mei 

een betere beoordeling van het zorgplan plaatsvinden door de Kamer.

Door: Iederin

08

 Goed nieuws

 Kwaliteit 

 Kamerbehandeling
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   BRIEF VAN DE STICHTING BELANGEN GEHANDI-
   CAPTEN MTB AAN DE GEMEENTERADEN OVER  
   DE PARTICIPATIEWET.

Onderstaand treft u aan de brief die de leden (waaronder de Stichting Gehandicapten Organisatie 

Meerssen) hebben geschreven aan de gemeenteraden over de nieuwe participatiewet. Het is erg 

belangrijk dat deze nieuwe wet goed wordt opgepakt en dat er goed naar alle betrokkenen in deze 

geluisterd wordt.

10

CLIËNTEN HEBBEN 
BEHOEFTE AAN 
PERSOONLIJKE 
INFORMATIE OVER WMO-
ONDERSTEUNING

Veel mensen die vanaf 2015 zorg krijgen via 

de Wmo (gemeenten) hebben grote behoefte 

aan goede voorlichting en informatie over de 

gevolgen hiervan voor hun persoonlijke situatie.

Dit blijkt uit bijna 200 interviews die 

cliëntenorganisaties in twaalf gemeenten 

hebben gehouden. De cliëntenorganisaties 

adviseren gemeenten om mensen desgewenst

persoonlijk te informeren over de veranderingen.

De interviews (194) zijn gehouden in de periode 

oktober tot begin januari 2015, direct voorafgaand aan 

de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten in 

2015. De uitkomsten sluiten aan bij de conclusies van 

de eerdere digitale raadpleging waaraan 3000 mensen 

meededen. Ook toen kwam naar voren dat mensen die 

in 2014 zorg uit de AWBZ kregen, vaak niet goed weten 

hoe hun zorg straks wordt voortgezet door de gemeente.

De geïnterviewden gaven aan dat ze van de gemeente 

in het laatste kwartaal van 2014 vooral algemene 

informatie hadden gehad. Ze misten de vertaalslag 

naar hun persoonlijke situatie. Verder zijn ze onzeker 

over de hulp waarop zij kunnen rekenen en maken zich 

zorgen over hun toekomst. Ook is er veel ongerustheid 

en onduidelijkheid over de vraag of ze hun vertrouwde 

instelling of zorgverlener in 2015 kunnen behouden.

Met het overgangsrecht dat in 2015 geldt, waren de 

meesten niet bekend. Ze wisten niet dat er pas wat kan 

veranderen op het moment dat hun indicatie afloopt. 

Overigens meldden sommige mensen dat ze al te 

maken hadden met veranderingen in de zorg vanuit hun 

zorginstelling; dus nog voordat de nieuwe Wmo van 

kracht is. Ook dat droeg bij aan onzekerheid.

De cliëntenorganisaties adviseren gemeenten om mensen

en hun mantelzorgers persoonlijk te informeren als zij

daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld als het keukentafel

gesprek niet op korte termijn zal plaatsvinden. 

In een informerend gesprek kan worden uitgelegd 

wat er in de persoonlijke situatie verandert, wat het 

overgangsrecht voor hen betekent en wanneer zij een 

keukentafelgesprek kunnen verwachten. Maar ook 

door wie zij zich daarbij kunnen laten ondersteunen 

en hoe zij zich op dat gesprek kunnen voorbereiden, 

en wat de verschillende mogelijkheden zijn voor zorg 

en ondersteuning inclusief de financiële consequenties 

daarvan.

Op deze manier kan veel onduidelijkheid worden 

weggenomen en kunnen mensen zich veel beter 

voorbereiden op het keukentafelgesprek. Tijdens het 

keukentafelgesprek bespreken cliënt en gemeente de 

zorgvraag, wat iemand zelf samen met zijn netwerk kan 

doen en voor welke ondersteuning men een beroep kan 

doen op de Wmo.

Aan deze ronde van het verdiepend onderzoek hebben 

194 cliënten, familieleden en mantelzorgers uit twaalf 

gemeenten meegedaan. De geïnterviewden zijn 

afkomstig uit verschillende groepen cliënten. 

De gemeenten waar zij wonen liggen verspreid door 

heel Nederland en variëren in omvang van klein, 

middelgroot tot groot. Het onderzoek is onderdeel 

van het programma Aandacht voor Iedereen (AVI). 

Dit programma is opgezet om leden van Wmo-raden 

en lokale belangenbehartigers te informeren over de 

decentralisatie en hen te adviseren over hun rol daarbij. 

De negen betrokken organisaties zijn: Ieder(in), Koepel 

Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, Patiëntenfederatie NPCF, 

Oogvereniging, ouderenorganisatie CSO, Per Saldo, en 

Zorgbelang Nederland. Het programma Aandacht voor 

iedereen wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Het rapport van het onderzoek kunt u inzien/downloaden 

op de websites van PGBM Kompas, PZEM en GOM.

Door: Iederin

 Vertaalslag naar persoonlijke situatie

 Aandacht voor iedereen

 Ga het gesprek aan
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KERSTSTUKJES MAKEN

Zaterdag 20 december 2014 organiseerde 

de Stichting Gehandicapten Organisatie 

Meerssen (GOM) de activiteit Kerststukjes 

maken.

Zo’n 20 leden hadden gehoor geven aan de 

uitnodiging.

Onder deskundige leiding van Rob van den Akker en 

Willy Savelberg ging iedereen aan slag om ijn eigen 

kerststukje te maken. In de pauze werd er genoten 

van een heerlijke kop koffie of thee met een stukje 

kerstbrood, weer prima verzorgd door de mensen 

van gemeenschapshuis De Stip te Meerssen. 

Aan het slot van de middag stonden er heel mooie 

eigen gemaakte kerststukjes op de tafel. We kunnen 

terug kijken op een erg goed geslaagde activiteit.

13

Van 21 maart tot 1 mei houden KOMPAS/PGBM project Kunst

van het Kijken en verpleeghuis organisatie ENVIDA in verpleeghuis

La Valance, Gronsvelderweg 140 6229 VN Maastricht een expositie

met als titel Levensvreugde.

De exposanten zijn zeven kunstenaars van Kunst van het Kijken, 

te weten: 

Margo Gilissen | Maria Brouwers-Notermans | Wilhelmien Verheijen

Isabele Vergoossen | Margo Mikelj  | Johan de Kleijn | Pierre Lumens. 

DE EXPOSITIE IS ZEVEN DAGEN PER WEEK GEOPEND VAN 

10.00 UUR TOT 19.00 UUR

Het materiaal van één van onze kunstenaars.

EXPOSITIE KUNST VAN HET 
KIJKEN: LEVENSVREUGDE 

Kompas is een tijd geleden gestart met bewegen op muziek en 

ademhaling. Een activiteit, om in kleine groepen van hooguit 

vier personen, te doen. U zult zich afvragen waarom maar 

met vier personen? Dit is gemakkelijk uit te leggen. Er wordt 

gewerkt met mensen die ziek zijn of een handicap hebben. 

Met zieken of gehandicapten mensen moet op een aangepaste 

manier gewerkt worden. Iedere ziekte of handicap heeft zijn 

eigen benadering nodig. De ene zieke kan niet precies dezelfde 

oefeningen doen als de andere en bij gehandicapten is dat 

eveneens zo. Daarom ook is het werk met deze categorie 

mensen, zoveel zwaarder dan met gezonde mensen. Het wordt 

hoogtijd dat men dit, buiten ons wereldje, eindelijk ook eens 

gaan begrijpen en inzien.

Nu bijna een jaar geleden zijn we met een clubje van vier 

personen begonnen met de oefeningen. In de beginfase was het 

een beetje onwennig en werd er wel eens raar tegen bepaalde 

oefeningen aan gekeken. Toch hadden we al snel door, dat we 

door middel van rust en ontspanning en door het opvolgen van 

de aanwijzingen van onze lerares Ghyselaine, een ontspannende 

en leuke sessie konden hebben. Nu is de maandagmiddag 

voor ons een ontspanningsmiddag. We hebben geleerd onze 

oefeningen te doen en tevens hierbij onze ademhaling te 

regelen. Het is fantastisch de spanning en de ontspanning te 

voelen in je lichaam, als je bezig bent. Begeleid met muziek, die 

je zelf wil horen en zelf kunt bepalen, ben je een uur bezig met 

jezelf. Natuurlijk wordt er ook gelachen, dat hoort er ook bij. 

Maar de hoofdzaak is dat je zonder spanning, na het de sessie 

het lokaal weer verlaat en met genoegen terug denkt aan het 

lesuur. Verbazend vind ik het nog altijd, dat er relatief weinig 

Voor meer informatie over onze organisaties, de expositie en de

deelnemende kunstenaars kunt u onderstaande website bezoeken:

WWW.VENV.ENVIDA.NL/LOCATIES/LA-VALENCE 

WWW.KOMPASNEDERLAND.NL en 

WWW.KUNSTVANHETKIJKEN.NL

BEWEGEN OP MUZIEK

kandidaten zijn die willen meedoen aan dit project. Wat is nu 

niet fijner om de sleur en de pijn van elke dag, door bewegen 

op muziek, een andere invulling te geven? Ontspannen is goed 

voor iedereen, gezond of ziek. Door het bewegen op muziek 

en ademhaling wordt, niet alleen het lichaam soepel, maar ook 

de geest. Dit is het grote winstpunt en dat kunnen we allemaal, 

zeker in deze tijd gebruiken.

Met dank aan Kompas en Gyselaine.

Léon Schoenmakers

“Dé winkel die ouder worden leuk maakt!”

Raadhuisplein 3
6267 CW  Cadier en Keer

T (043) 407 07 14
F (043) 407 16 55
E heuvelland@ouderenwinkel.nl
AGB-code: 76-087436 www.ouderenwinkel.nl/heuvelland

... officieel dealer van:

www.ouderenwinkel.nl/heuvelland

Tijdelijk
20% korting

op alle M Line

producten!

Raadhuisplein 3
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Theatergroep Gewoon Doen heeft de 

voorstellingsreeks van ‘En zo verder’ 

achter de rug.

Het waren drie fantastische avonden 

met veel publiek en vele positieve 

reacties.

Regisseuse Anne-Linde van de Veen 

heeft samen met de Theatergroep 

Gewoon Doen, die zij opstartte in 2011, 

dit theaterstuk tot stand gebracht. 

Het stuk gaat over een man die zijn 

leven overdenkt. Herinneringen van 

vroeger. De invloed van ouders op een 

kind. De eenzaamheid. En het geluk 

van het verdriet proberen te omarmen.

Aan de hand van improvisaties en 

schrijfopdrachten, gezellige avonden 

kletsen en creatief bezig zijn met decor 

is dit verhaal ontstaan.

De theatergroep Gewoon Doen gaat 

binnenkort weer verder met een 

nieuwe reeks lessen. De groep is 

hecht, maar we willen er graag nieuwe 

mensen bij hebben. 

Voel jij je geroepen? 

Neem dan contact op met Anne-Linde 

van de Veen 06-16065818 

of stuur een mail naar 

annelindevandeveen@gmail.com

10

GEWOON DOEN! MAAKT 
THEATERSTUK
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REDACTEUREN GEVRAAGD

Houd je van schrijven en heb je altijd al willen leren 

hoe je een interview houdt en een nieuwsartikel, 

reportage of webtekst schrijft?

De Stichting Kompas/PGBM, belangbehartiger van mensen met 

een beperking en chronisch zieken, zoekt vrijwillige redacteuren 

en stagiaires voor de website, digitale nieuwsbrieven en het 

magazine Inzicht. Je komt te werken in een klein team van 

vrijwilligers, waarbinnen veel ruimte is voor eigen inbreng.

Leeftijd en opleiding zijn onbelangrijk. Met name mensen met 

iets extra’s (een beperking of chronische ziekte) wordt speciaal 

gevraagd om te reageren.

Interesse? Meld je waarna we binnenkort contact met je 

opnemen: hansvanvinkeveen@planet.nl/06-51538411
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 STICHTING KOMPAS NEDERLAND

 Deel-activiteit:  samen eten,  “Kompas Culinaire”

Geplande eetmiddagen in 2015.

Gewaardeerde Gasten.

Het is zover, we hebben de data voor dit jaar kunnen vastleggen.

Wij hebben besloten om de vakantie maanden te laten vervallen, omdat 

sommigen onder jullie graag de zon, zee en strand willen opzoeken.

De data zijn als volgt:

19 april, derde zondag.

17 mei. derde zondag.

juni, juli en augustus. 

komen te vervallen vanwege de vakantie periode.

20 september, derde zondag.

18 oktober, derde zondag.

15 november, derde zondag.

13 december, tweede zondag, omdat de 20ste te kort voor de kerst is!

Stem jullie agenda’s af op deze culinaire hoogtepuntjes van 2015 

en laat het ons snel weten.

We wensen jullie smakelijke en gezellige eetmiddagen

Groetjes Marleen en Martin, 

                                                       “Kompas Culinaire”

Dat is dit zeker.

P-reizen zoekt een ADL-assistent(e)

voor een man van 33. Hij is rolstoel-

gebonden, heeft ADL-assistentie 

nodig en gaat naar de USA op 

vakantie. Op de site is te zien wat

de reis inhoudt. Een hele mooie

streek in het Zuid Westen van Amerika. Er wordt een handbewogen

inklapbare rolstoel meegenomen. Overnachtingen in de hotels 

volgens de site in één twee persoons-kamer met twee losse 

bedden. www.traveltrend.nl/reisaanbod/western-drive/?cat=15

Het gaat om een sociale en actieve man met humor die fulltime 

werkt. Hobby’s: reizen, zeilen en muziek. Heeft een nicht in Palo

Alto die bezocht moet worden natuurlijk. Doordat de man zelf

in een rolstoel zit, zal je wel het een en ander op en neer moeten

slepen tussen de auto en hotels. Daarnaast zullen de “activiteiten”

dus vooral bestaan uit het rijden door een wel hele mooie streek 

van de USA met Las Vegas, San Francisco, Red Woods, Death 

Valley, de Grand Canyon en Hoover Dam.Voorstel voor de datum 

an vertrek is 13 juli 2015, maar kan in overleg aangepast worden 

aan mogelijkheden. Reisduur 16 dagen.

Voor meer informatie én over reizen begeleiden via P-reizen: 

www.P-reizen.nl en/of neem contact op via info@p-reizen.nl

Met vriendelijke groet,

Peter Rietveld 

Op dinsdagsmiddag 7 april 2015 is de opening van het 

Parkinson Café Maastricht. Het café biedt een laagdrempelige 

ontmoetingsplaats voor mensen met de ziekte van Parkinson, 

hun partners, familieleden en mantelzorgers. 

Bezoekers kunnen informatie uitwisselen en ervaringen delen,

zowel met professionals als lotgenoten. Wat zijn de mogelijkheden

en kansen van de ziekte van Parkinson?

Deze eerste bijeenkomst geeft een vooruitblik op de thema’s en 

sprekers die aan bod zullen komen.

 

U kunt vragen stellen en zich aanmelden via 

parkinsoncafemaastricht@gmail.com.

Wanneer: op dinsdag 7 april (14.00-16.00)

Waar: Buurtcentrum De Boeckel, Roserije 410, Maastricht

“EEN MOOIE GELEGENHEID 
OM EROP UIT TE GAAN”

OPENING PARKINSON CAFÉ 
MAASTRICHT
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We kwamen bijeen in een prettige zaal van de Heerlijkheid Breust.

We hadden gerekend op meer belangstelling vanuit de 

achterban, maar uiteindelijk hadden slechts enkelen de moeite 

genomen om hun ervaringen en suggesties met elkaar te delen.

Wel was een groot aantal betrokkenen naar de Breust gekomen 

om mee te luisteren en mee te denken. Zij brachten natuurlijk 

ook de ervaringen mee van mensen die zij kennen.

De onderwerpen, die aan de orde zijn geweest, hebben we 

onderverdeeld in thema’s: 

- gebrek aan informatie voor burgers  

- gang van zaken keukentafelgesprek en indicatiestelling  

- persoonlijke verzorging (goed geregeld !)

- ongeschikt huis als belangrijke oorzaak van problemen (geen 

betaalbare woning beschikbaar)

- thema werk en inkomen (beroep op hulp bij het vinden van 

werk afgewezen)

- vervoer (liever niet alleen scootmobiel-pool; mogelijkheid 

houden voor een “eigen” scootmobiel) 

- toegankelijkheid; bereikbaarheid (centrum Eijsden - ongelijk 

plaveisel en geen op- en afrit stoep).

Over informatie werden de meeste opmerkingen gemaakt. 

Opvallend was dat mensen elkaar veel informatie konden geven, 

waarover zij dan zeiden: waarom heeft niemand mij dat eerder 

gezegd?

Irene Schuffelers was in de jaren 2012 tot 

en met 2014 voor de redactie een stille 

kracht achter de schermen: alles wat we 

in ons enthousiasme opperden - en soms 

weer verworpen- legde ze keurig vast in 

de notulen van de redactievergaderingen. 

Zo wisten we toch allemaal wat we nu 

uiteindelijk hadden besloten.

Het is wennen nu je je hebt teruggetrokken. 

Met alle veranderingen in de club voelde 

jij je niet meer thuis. Dat respecteren we.

Irene, Voor één keer willen we je nu toch 

vóór de schermen halen: je werk voor de 

redactie van InZicht is voor ons – en dus 

voor InZicht – van groot belang geweest. 

We willen je hartelijk bedanken voor al 

die keren dat je geduldig, vriendelijk en 

respectvol aanwezig was in onze rare 

club. Mensen zoals jij zijn onmisbaar!

Namens de redactie van toen en van nu,

Els Damsma

 

Wilt u iets weten over uw eigen leef-of

woonsituatie? Of wilt u vaker onder de

mensen komen? Of merkt u dat het onder-

houden van uw tuin steeds moeizamer gaat?

U hoeft niet bij de pakken neer te zitten.

U heeft verschillende mogelijkheden om

een oplossing te vinden voor uw hulpvraag.

Op Jalp Maastricht.nl vindt u informatie, 

advies en tips voor allerlei vragen over 

welzijn en zorg in Maastricht. Door uw 

vraag in het zoekmenu in te vullen krijgt 

u een overzicht van alle organisaties, 

stichtingen en verenigingen in de stad die 

u kunnen helpen met uw vraag. Ook kunt 

u producten en diensten vergelijken in de 

stad en uw buurt.

De Eigen Kracht Wijzer (EKW) is een 

digitaal hulpmiddel dat u helpt bij 

het vinden van een oplossing voor 

vragen over wonen, leven, welzijn en 

zorg in Maastricht. Via een vragenlijst 

over verschillende onderwerpen komt u 

terecht bij tips en contactgegevens van 

organisaties die u verder kunnen helpen. De 

antwoorden die u geeft blijven anoniem.

 

WeHelpen is de online marktplaats voor 

mantelzorgers, vrijwilligers en mensen 

met een hulpvraag die elkaar willen 

helpen en vinden. Heeft u hulp nodig? 

Of wilt u hulp bieden? 

Meld u aan op deze landelijke site. 

Niemand hoeft niets te doen. Mantelzorg 

is er op allerlei manieren. U kunt 

bijvoorbeeld gebruikte en ongebruikte 

postzegels opsturen. Van de opbrengst 

worden er orkaanbestendige stenen 

huisjes voor de Dalits (kastenlozen) in 

India gebouwd. Dit zijn mensen zoals hier 

de dak- en thuislozen. Zo zijn er inmiddels 

in Oost-India meer dan vijfhonderd van 

zulke dorpen gebouwd, waar mensen 

elkaar proberen te helpen.
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   Platform 
   Zorgvragers
   Eijsden-
   Margraten
w w w . p l a t f o r m z e m . n l
Contactpersonen in de dorpen
De vacature in Noorbeek is opgevuld: de groep van
contactpersonen is blij met de toezegging van Michel 
Gubbels en we heten hem van harte welkom.
We geven u hieronder de huidige bezetting. Als u een 
vraag hebt of iets wilt bespreken, bent u natuurlijk 
vrij in uw keuze met wie u wilt praten, telefoneren of 
mailen. Soms is het fijn iemand in de buurt te heb-
ben. De contactpersonen zijn niet alwetend, maar ze 
weten wel bij wie u terecht kunt over een bepaald 
onderwerp; of ze gaan zelf voor u bij dezen “deskun-
dige” te rade.
We nodigen mensen die met ons mee willen werken
ook van harte uit om contact op te nemen.

Banholt: 
Lieke Troisfontaine tel.4572029,
wtroisfontaine@home.nl
Bemelen en Cadier & Keer: 
Els Damsma·tel.4072579, info@platformzem.nl
Margraten, Scheulder, Groot-Welsden:
Marie-José Kicken, tel.4581470,
secretariaat@platformzem.nl
Maria Peek, tel.4581471, hcpeek@home.nl
Mheer en Eckelrade: 
Twan Fissette tel.4081753,
twan.fissette@kpnplanet.nl
Noorbeek:
Michel Gubbels tel.4572060,
mgubbelsbovens@hetnet.nl
St.Geertruid: Vacature
Eijsden, Mesch, Rijckholt en Gronsveld:
Carla Dumoulin, tel. 043-4094111, 
caduba@online.nl
Gerry Jongerius, tel. 043-4092555,
gerryjongerius@gmail.com

Gesprekken in de dorpen als voortzetting 
van informatie- en ontmoetingsmiddag
In september kwamen we bij elkaar. We hebben toen 
in kleine groepjes gesproken over de ondersteuning 
waarop we een beroep kunnen doen als dat nodig is, 
waar zijn we blij mee? wat zouden we anders willen? 
Het was fijn dit te delen met anderen; er werden niet 
alleen zorgen uitgewisseld maar ook tips en weetjes. 

En namens de achterban stuurde het bestuur 37 
adviezen aan de gemeente. Mensen, die er bij waren, 
vroegen het bestuur om deze gesprekken vaker te or-
ganiseren, maar dan niet tegelijk in de zelfde ruimte. 
Daarom bereiden we nu gesprekken “op locatie” 
voor – steeds voor één of enkele kerkdorpen. In dat 
gesprek kan van alles aan de orde komen; het gesprek 
zal zeker gaan over de eigen bijdragen voor hulp bij 
het huishouden en voor hulpmiddelen. Iedereen die 
hulpmiddelen heeft via de Gemeente, heeft daarover 
onlangs een brief ontvangen. We zullen iedereen op 
onze achterbanlijst op tijd informeren over wanneer 
en waar bijeenkomsten zullen plaats vinden.

Senioren Festival Eijsden
Op donderdagmiddag 18 september 2014 van 13.30 
tot 17.00 uur in de tent van het Pisart Festival, Klop-
penbergweg te Eijsden. Het is dan al weer de 4e keer 
dat deze bruisende en gezellige middag zal plaatsvin-
den met bekende artiesten uit Nederland en België en 
uit de eigen regio. Het festival wordt georganiseerd 
door de Stichting Senioren Festival Eijsden welke
voornamelijk bestaat uit vrijwilligers van het Rode
Kruis, afdeling Eijsden-Margraten en van en De
Zonnebloem, afdeling Eijsden. Het Pisart Festival
bestuur ondersteunt dit initiatief van harte en stelt
de tent gratis ter beschikking. Hoewel senioren de 
belangrijkste doelgroep is, is deze middag bedoeld 
voor alle mensen in de gemeente Eijsden-Margraten, 
Maastricht en verre omstreken, waartoe ook de Voer-
streek behoort. De tent is goed toegankelijk voor 
mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel. 
In de tent staan voor alle gasten tafels en stoelen en 
er zijn goede toiletvoorzieningen. Mocht het onver-
wachts kouder weer zijn dan wordt de tent verwarmd.
Tevens is er een aantal vrijwilligers aanwezig die
gasten kunnen ondersteunen bij bv. eten, drinken en
toiletbezoek. Entreekaarten (à € 13,00) zijn uit-
sluitend in voorverkoop te verkrijgen. Deze kunt 
u nu al reserveren. De entreeprijs is inclusief koffie/
thee met vlaai en daarnaast nog 2 consumptiebonnen.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:
Telefonisch: 043-409 4306 of 06-1134 4616 
(dhr. C. Gorissen, bestuursvoorzitter Senioren Festi-
val) Per email: seniorenfestivaleijsden@gmail.com
Of via onze website: www.seniorenfestivaleijsden.nl

Indien u met meerdere personen samen komt en u
graag bij elkaar wilt zitten, dient u dit vooraf te
laten weten (telefonisch of per email). Geef dan
ook s.v.p. aan hoeveel mensen er in een rolstoel of
scootmobiel zitten. De organisatie hoopt wederom
op een grote opkomst. Er is plaats voor iedereen!!!

ACHTERBAN-BIJEENKOMST
EIJSDEN 14 MAART 2015

POSTZEGELS VOOR 
INDIASE HUISJES

BEDANKT IRENE!

HULPVRAAG

OPROEP AAN DE LEZERS 
UIT EIJSDEN-MARGRATEN

 Bij het onderwerp keukentafelgesprek en indicatiestelling 

kwamen onvermijdelijk verhalen van mensen naar voren, die 

teleurgesteld waren; hierbij noemden zij dan met name: mijn 

inbreng is niet serieus genomen en: de argumenten voor de 

beslissing ontbreken of deugen niet. Ook 1 keer: de procedure 

deugt niet (verzoek medische gegevens te overhandigen aan 

sociaal team). Eén van de aanwezigen bracht een positieve 

ervaring naar voren: fijn dat iemand bij me thuis kwam!

Bij de rest van de onderwerpen is steeds 1 ervaring/ inbreng 

ondergebracht, waarbij een pluim wordt gegeven voor het 

inregelen van persoonlijke verzorging door maatschappelijk 

werk van het ziekenhuis en de intakers van Envida. (het betreft 

hier een verantwoordelijkheid van de ziektekostenverzekering).

Er waren geen PGB-ers in het gezelschap; dus geen klachten 

over uitbetaling van hulpverleners.

Eén van de dingen, waar meerdere mensen op in gingen, was 

het gevoel, dat de gemeente toch altijd zijn zin krijgt: als je het 

niet eens bent met de conclusies van het keukentafelgesprek, 

komt er nog iemand praten van het zelfde sociaal team (soms 

zelfs dezelfde persoon), maar ze komen niet tot een andere 

conclusie. De meeste cliënten laten het er dan maar bij. 

Je zou natuurlijk toch een aanvraag kunnen doen; je weet dan al 

dat de beschikking niet zal zijn wat de cliënt nodig vindt. Op die 

manier staat dan wel de weg open naar de bezwarencommissie 

en – voor mensen die dat kunnen betalen – naar beroep. 

Dat bijna niemand van deze mogelijkheden gebruik maakt, 

bewijst nog niet dat nagenoeg alle cliënten tevreden zijn over de 

toekenning van voorzieningen. 

We zijn het er over eens, dat er veel goed gaat, maar ook dat 

er verbeteringen mogelijk zijn. We hebben bij ieder besproken 

onderwerp suggesties voor verbetering gedaan; we roepen de 

ambtenaren van de gemeente en ook de leden van het sociaal 

team op om serieus naar deze suggesties/ wensen te kijken.

Het volledige verslag kunt u opvragen bij Platform ZEM, 

info@platformzem.nl of tel.043-4072579

 Suggesties voor verbetering

 Jalpmaastricht.nl

 Maastrichteigenkrachtwijzer.nl 

 wehelpen.nl

De tijden veranderen. De gewoonten veranderen. 

De kosten stijgen. Steeds meer mensen hebben een computer. 
Om meer mogelijkheden te hebben om u te bereiken zouden 

we graag uw telefoonnummer noteren, en – als u dat heeft – 

uw e-mail adres. Laat ons dan ook even weten of u het blad 

InZicht op papier wil blijven ontvangen of net zo lief digitaal 

- dus per e-mail. Hartelijk dank alvast.

Vriendelijk verzoek om dit door te geven via het secretariaat: 

Platform ZEM • Pres. Kenneystraat 65 • 6269 CB Margraten

T 043-4581470 of 4072579 • Mail: secretariaat@platformzem.nl

U kunt de postzegels opsturen naar 

Broeder Alex Grooten, Sj. Sprinkstraat 2C 

6269 AP Margraten. 

Of contact opnemen via: 043-458.3113 of 

grootenalex@gmail.com

Voor meer informatie: www.bivro.be

LAAT EENS NAAR 
UW VOETEN KIJKEN
Snel last van pijnlijke of vermoeide voeten? Kom naar Smeets 
loopcomfort voor een GRATIS voetonderzoek en schoenadvies. 
Maak een afspraak op een van onze locaties bij u in de buurt.

comfortschoenen • steunzolen • braces
pro- en orthesen • (semi) orthopedische schoenen 
medische diensten • advies en bemiddeling

Snel last van pijnlijke of vermoeide voeten? Kom naar Smeets 
loopcomfort voor een GRATIS voetonderzoek en schoenadvies. 
Maak een afspraak op een van onze locaties bij u in de buurt.
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Lissabonlaan 10 • Sittard ( GRATIS parkeren en oplaadpunt )
www.loopcomfort.nl • T 046 47 46 45 1
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